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ABSTRAK 

Rifianidya, YunitaKhasna, 2017. Keefektifan Metode Problem Solving terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Materi Perkembangan 

Teknologi Siswa Kelas IV SDN Kepandean 3 Kabupaten Tegal. Skripsi. 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing: 1. Dra. Marjuni, M.Pd., 2. Umi Setijowati, 

M.Pd. 

Kata Kunci: kemampuan berpikir kritis, hasil belajar, dan metode problem 

solving 

 

Salah satu faktor kurang berhasilnya proses pembelajaran IPS yaitu guru 

kurang inovatif dalam menerapkan metode pembelajaran. Guru masih 

menggunakan metode diskusi secara klasikal. Di mana hanya beberapa siswa 

yang aktif bertanya sedangkan siswa yang lain hanya mendengarkan, sehingga 

belum dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan hasil 

belajar. Untuk itu diperlukan suatu inovasi pembelajaran yaitu dengan 

menerapkan metode problem solving. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui keefektifan metode problem solving dibandingkan dengan metode 

diskusi pada materi perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi siswa 

kelas IV SDN Kepandean 3 Kabupaten Tegal. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain quasi 

experimental bentuk nonequivalent control group design. Populasi penelitian 

yaitu siswa kelas IV SDN Kepandean 3 Kabupaten Tegal berjumlah 65 siswa 

yang terdiri dari 33 siswa kelas IVA dan 32 siswa kelas IVB. Seluruh populasi 

dijadikan sebagai anggota sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara tidak terstruktur, 

observasi, dokumentasi, angket, rubrik dan tes. Analisis statistik yang digunakan 

yaitu Pearson ProductMoment untuk menguji validitas, Cronbach’sAlpha untuk 

menguji reliabilitas, Lilliefors untuk menguji normalitas, Levene’s untuk menguji 

homogenitas, dan t test dan untuk menguji perbedaan dan keefektifan. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis perbedaan menggunakan independent 

samples t test, data kemampuan berpikir kritis menunjukkan nilai thitung>ttabel 

(3,740 > 1,998) dengan taraf signifikansi (0,000 < 0,05) dan nilai hasil belajar 

siswa menunjukkan nilai thitung>ttabel (3,656 > 1,998) dengan taraf signifikansi 

kurang dari 0,05 (0,001 < 0,05). Sementara itu, hasil uji hipotesis keefektifan 

menggunakan one sample t test, data kemampuan berpikir kritis menunjukkan 

nilai thitung>ttabel (5,724 > 2,037) dengan taraf signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05) 

dan nilai hasil belajar siswa menunjukkan nilai thitung>ttabel (6,009 > 2,037) dengan 

taraf signifikansi (0,000 < 0,05). Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar IPS antara yang menggunakan metode 

problem solving dan yang menggunakan metode diskusi. Metode problem solving 

efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar materi 

perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi pada siswa kelas IV SDN 

Kepandean 3 Kabupaten Tegal. Peneliti menyarankan agar guru dapat 

menerapkan metode problem solving dalam pembelajaran IPS.   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Bagian pendahuluan membahas tentang hal-hal yang mendasari peneliti 

untuk melakukan penelitian. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah dan paradigma penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat dibutuhkan manusia 

untuk menjalani kehidupan. Pendidikan memegang peran yang sangat penting 

bagi manusia karena pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan, tingkah 

laku, dan wawasan manusia dalam seluruh aspek kepribadian dan kehidupannya. 

Oleh karena itu, pelaksanaan proses pendidikan sudah seharusnya dilaksanakan 

secara baik agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Pendidikan 

nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk meningkatkan sumber daya 

manusia Indonesia seutuhnya dengan dilaksanakannya proses pembelajaran baik 

di lingkungan formal maupun informal. Salah satu pendidikan formal adalah 

pendidikan sekolah dasar. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Bab I Pasal 1 Ayat 7, menyatakan 

bahwa: 
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Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan 

formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang 

diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar 

dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta 

menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan 

pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan 

Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. 

 

Tujuan pendidikan di SD menurut Mikarsa (2007: 1.13) adalah 

“pembentukan dasar kepribadian siswa sebagai manusia Indonesia seutuhnya 

sesuai dengan tingkat perkembangan dirinya, pembinaan pemahaman dasar dan 

seluk beluk ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan untuk belajar pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan hidup dalam masyarakat”. Berdasarkan 

tujuan tersebut, maka pelaksanaan proses pembelajaran di SD sudah seharusnya 

dilaksanakan secara baik agar tujuan pendidikan di SD dapat tercapai dengan 

optimal. 

Anitah, dkk (2009: 1.18) menyatakan, “pembelajaran adalah proses interaksi 

siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Lingkungan belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur tujuan, bahan 

pelajaran, strategi, alat, siswa, dan guru”. Hal ini sejalan dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 

Pendidikan dan Menengah Bab I, yang menyatakan bahwa: 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta 

penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. 
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Guru memegang peranan penting bagi keberhasilan proses belajar peserta 

didik. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen menyatakan, “pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikat pendidik, pendidik, sehat jasmani dan rohani rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. 

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, guru wajib memiliki kompetensi. Lebih 

lanjut, Permendiknas No.16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik 

dan Kompetensi Guru Pasal 1 ayat 1, menyatakan, “setiap guru wajib memenuhi 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional”. 

Standar kompetensi guru harus di kembangkan secara utuh dari empat kompetensi 

utama, yaitu: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.   

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pada kemampuan pedagogik guru 

harus memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dengan cara menerapkan 

pembelajaran yang kreatif. Jadi, guru harus mampu merancang pembelajaran yang 

lengkap dengan menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik secara kreatif  untuk mengembangkan potensi 

peserta didik. Dalam kenyataannya, guru kurang optimal dalam melaksanakan 

perencanaan pembelajaran. Metode mengajar yang digunakan adalah metode 

konvensional diskusi. Menurut Wahab (2017: 100) metode diskusi belum 

diterapkan dengan baik dan dengan persiapan yang sungguh-sungguh baik dari 

pihak guru, sekolah, maupun siswa. Banyak guru yang menggunakan metode 

diskusi hanya sekedar proses tanya jawab antara guru dengan siswa. Kegiatan 

tersebut merupakan ciri diskusi kelas belum sepenuhnya dapat mengaktifkan 
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seluruh siswa dalam pembelajaran. 

Oleh karena itu, guru dituntut untuk mengembangkan kompetensi 

pedagogik, sehingga guru mampu menetapkan metode pembelajaran yang tepat 

sesuai materi yang diajarkan. Guru dapat memilih metode pembelajaran yang 

inovatif, menarik, dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan keaktifan 

peserta didik, gairah belajar, dan tanggung jawab baik secara individu maupun 

kelompok yang dapat mendorong peningkatan kemampuan berpikir peserta didik. 

Salah satu kemampuan berpikir yang perlu dikembangkan adalah 

kemampuan berpikir kritis. Menurut Susanto (2013: 121), “berpikir kritis adalah 

suatu kegiatan melalui cara berpikir tentang ide atau gagasan yang berhubung 

dengan konsep yang diberikan atau masalah yang dipaparkan”. Lebih lanjut 

Susanto (2013: 126) menjelaskan, “keterampilan berpikir kritis perlu 

dikembangkan dalam diri siswa karena melalui keterampilan berpikir kritis, siswa 

dapat lebih mudah memahami konsep, peka akan masalah yang terjadi sehingga 

dapat memahami dan menyelesaikan masalah, dan mampu mengaplikasikan 

konsep dalam situasi yang berbeda”.  

Kemampuan berpikir kritis sangatlah diperlukan dalam menghadapi 

perkembangan teknologi. Menurut Winataputra (2008: 8.5) terdapat banyak 

persoalan-persoalan akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi. Untuk itu 

masyarakat perlu memahami persoalan-persoalan yang dihadapi dan diharapkan 

dapat memecahkannya dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Mereka 

harus mencermati dan menganalisis masalah terlebih dahulu sebelum memutuskan 

sebuah solusi. 



5 
 

 

Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis sangat penting untuk diajarkan 

dan dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Susanto (2013: 127), 

“dalam proses pembelajaran, pembelajaran IPS merupakan sarana yang tepat 

dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa”. Perlu diketahui, IPS 

memperkenalkan kepada siswa bahwa manusia dalam hidup bersama dituntut rasa 

tanggung jawab sosial. Mereka akan menyadari bahwa dalam hidup bersama akan 

menghadapi berbagai masalah sosial. Pembelajaran IPS dapat membantu peserta 

didik untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk mengenal dan 

memecahkan masalah, menganalisis, menyampaikan pendapat dan membuat 

suatukeputusan yang rasional sehingga dapat membantu memecahkan masalah.   

Hal ini sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup pembelajaran IPS dalam 

KTSP yang dijelaskan Susanto, (2013: 149), yaitu:  

(1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar 

untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; 

(3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial 

dan kemanusiaan; (4) memiliki kemampuan komunikasi, bekerja 

sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di 

tingkat lokal, nasional, dan global.  

 

Jadi, tujuan IPS tidak hanya sekedar membekali siswa dengan berbagai 

informasi yang bersifat hafalan saja, akan tetapi pendidikan IPS harus mampu 

mengembangkan keterampilan berpikir, agar siswa mampu mengkaji berbagai 

kenyataan sosial beserta permasalahannya. Untuk itu, pelajaran IPS sangat 

penting untuk dikuasai siswa. 

Namun pada kenyataannya, pembelajaran IPS yang diterapkan guru SDN 

Kepandean 3 belum dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis.  Hal ini 
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dapat terlihat dari rendahnya jumlah siswa yang mengajukan pertanyaan maupun 

dalam menanggapi sebuah pernyataan. Guru masih menggunakan metode diskusi 

secara klasikal. Di mana dalam diskusi ini hanya beberapa siswa yang aktif 

bertanya, sedangkan siswa yang lain hanya mendengarkan. Dapat mengajukan 

pertanyaan merupakan salah satu tanda dari kemampuan berpikir kritis. 

Selain itu, fakta yang ada di lapangan mengindikasikan bahwa pencapaian 

tujuan pembelajaran IPS belum sesuai harapan. Hal ini dibuktikan dari hasil 

wawancara dengan guru kelas IV A, Bapak Kustanto pada hari Jumat, tanggal 6 

Januari 2017, diperoleh keterangan bahwa pembelajaran IPS di kelas IV SD 

Negeri Kepandean 3 Kabupaten Tegal kurang optimal. Berdasarkan nilai UAS 

IPS semester 1 tahun pelajaran 2016/2017, dari jumlah 33 siswa  diperoleh nilai 

terendah 60 dan tertinggi 85 dengan rata-rata 69. Dari 32 siswa terdapat 13 siswa 

memperoleh nilai di bawah KKM yang ditentukan yaitu 70. 

Berdasarkan teori Gestalt dalam Susanto (2013: 12), hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh dua hal: (1) siswa itu sendiri, yaitu kemampuan berpikirnya, dan 

(2) lingkungannya, dalam arti kreativitas guru dalam menggunakan metode 

pembelajarannya. Tinggi rendahnya hasil belajar seseorang dipengaruhi oleh 

faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, guru harus mampu merancang 

pembelajaran yang dapat membangkitkan kualitas belajar siswa, dengan cara 

menerapkan metode pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Salah satu metode pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis dan meningkatkan hasil belajar adalah metode problem solving. 



7 
 

 

Menurut Hamdani (2011: 84), metode problem solving merupakan metode dalam 

kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah 

untuk dipecahkan. Menurut Majid (2014: 212), “problem solving bukan hanya 

sekedar metode mengajar tetapi juga merupakan suatu metode berpikir”. 

Kelebihan metode problem solving menurut Shoimin (2014: 137), yaitu: 

(1) Membuat peserta didik lebih menghayati kehidupan sehari-hari; 

(2) Melatih peserta didik dalam menghadapi dan memecahkan 

masalah; (3) Merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa 

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat; (4) 

Dapat membuat pendidikan lebih relevan dengan kehidupan; (5) 

Dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik secara 

kreatif, dsb. 

 

Menurut Susanto (2014: 73), pentingnya pemanfaatan metode pemecahan 

masalah (problem solving) ini dalam pembelajaran IPS yaitu siswa dituntut untuk 

bekerja keras dalam mengembangkan segala kemampuan berpikirnya dan 

memanfaatkan sumber-sumber yang ada di sekelilingnya, dengan demikian hasil 

belajar siswa akan sesuai dengan harapan. 

Keberhasilan metode problem solving dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan hasil belajar siswa telah dibuktikan oleh penelitian terdahulu. 

Astuti mengadakan penelitian pada tahun 2013, dengan judul: “Penerapan Model 

Problem Solving dengan Media Puzzle Piramida untuk Meningkatkan Pemahaman 

Siswa Tentang Kegiatan Pemanfaatan SDA pada Pembelajaran IPS Kelas IV SDN 

Tugurejo 01 Kota Semarang”. Hasil penelitian tersebut pada siklus I dan II 

menunjukkan adanya peningkatan persentase aktivitas dari skor nilai 25 dengan 

kategori baik menjadi 37 dengan kategori sangat baik dan ketuntasan belajar 

klasikal dari 74% menjadi 88%. Artinya, metode problem solving efektif dalam 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 
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Berdasarkan hasil penelitian problem solving terdahulu, penggunaan metode 

problem solving sangat efektif karena dengan menggunakan metode problem 

solving siswa tidak selalu bergantung dengan apa yang disampaikan oleh guru 

tetapi dapat belajar memecahkan sendiri dengan menggunakan kemampuan 

berpikir kritis. Dengan kemampuan berpikir kritis, akan berpengaruh terhadap 

hasil belajar yang optimal. 

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti terinspirasi untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Keefektifan Metode Problem Solving terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Materi Perkembangan Teknologi 

Siswa Kelas IV SDN Kepandean 3 Kabupaten Tegal”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

(1) Penggunaan metode pembelajaran IPS kurang bervariasi, pembelajaran 

bersifat konvensional, menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab 

dan penugasan, sehingga kurang bermakna. 

(2) Guru mendominasi pembelajaran, siswa pasif dan berperan sebagai penerima 

informasi.  

(3) Kemampuan berpikir kritis masih rendah, terlihat dari rendahnya jumlah 

siswa yang bertanya dan menanggapi suatu pernyataan. 

(4) Hasil belajar mata pelajaran IPS belum optimal terlihat dari nilai rata-rata 

hasil UAS siswa, yaitu 69. 
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(5) Guru kurang memanfaatkan media secara optimal. 

(6) Minat siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS masih rendah. 

 

1.3 Pembatasan Masalah dan Paradigma Penelitian 

Masalah pembelajaran yang muncul cukup kompleks, sehingga peneliti 

perlu melakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dilakukan agar 

penelitian lebih terarah dan terfokus. Selain itu, perlu menentukan paradigma 

penelitian untuk menunjukkan hubungan antarvariabel penelitian. 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, masalah yang muncul sangatlah luas. 

Masalah yang muncul dibatasi sebagai berikut:  

(1) Yang akan diteliti terbatas pada kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar 

siswa kelas IV pada materi perkembangan teknologi komunikasi dan 

transportasi. 

(2) Populasi penelitian terbatas pada siswa kelas IV SD Negeri Kepandean 3 

Kabupaten Tegal tahun ajaran 2016/2017. 

(3) Penelitian ini terbatas pada keefektifan metode problem solving terhadap 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

materi perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. 

1.3.2 Paradigma Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tiga variabel yaitu metode problem solving 

sebagai variabel bebas (X) yang memengaruhi kemampuan berpikir kritis dan 

hasil belajar IPS sebagai variabel terikat (Y1 dan Y2). Menurut Thoifah (2015: 
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X 

Y1 

Y2 

175), paradigma penelitian yang diterapkan yaitu paradigma ganda dengan dua 

variabel dependen. Hubungan antar variabel dapat dilihat pada gambar 1.1 

berikut: 

 

     r1 

 

   

   

  r2 

 

Gambar 1.1 Bagan Paradigma Ganda dengan Dua Variabel Dependen 

Keterangan:  

X  : Metode Problem Solving 

Y1 : Kemampuan Berpikir Kritis belajar IPS  

Y2 : Hasil belajar IPS 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, permasalahan 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

(1) Apakah ada perbedaan antara kemampuan berpikir kritis yang menerapkan 

metode problem solving dengan metode diskusi pada materi perkembangan 

teknologi siswa kelas IV SDN Kepandaean 3? 

(2) Apakah ada perbedaan antara hasil belajar yang menerapkan metode problem 

solving dengan metode diskusi pada materi perkembangan teknologi siswa 

kelas IV SDN Kepandaean 3? 

(3) Apakah kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV SDN Kepandaean 3 pada 
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materi perkembangan teknologi yang menggunakan metode problem solving 

lebih baik daripada yang menggunakan metode diskusi? 

(4) Apakah hasil belajar siswa kelas IV SDN Kepandean 3 pada materi 

perkembangan teknologi yang menggunakan metode problem solving lebih 

baik daripada yang menggunakan metode diskusi? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum adalah tujuan yang memiliki skala yang lebih luas. Tujuan 

umum penelitian ini yaitu untuk menguji keefektifan metode problem solving 

pada mata pelajaran IPS di SDN Kepandean 3 Kabupaten Tegal. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini sebagai berikut: 

(1) Menganalisis dan mendeskripsikan perbedaan antara kemampuan berpikir 

kritis yang menerapkan metode pembelajaran problem solving dan yang 

menerapkan metode pembelajaran metode diskusi pada materi perkembangan 

teknologi siswa kelas IV SDN Kepandean 3. 

(2) Menganalisis dan mendeskripsikan perbedaan hasil belajar yang menerapkan 

metode pembelajaran problem solving dan yang menerapkan metode 

pembelajaran metode diskusi pada materi perkembangan teknologi siswa 

kelas IV SDN Kepandean 3. 

(3) Menganalisis dan mendeskripsikan apakah kemampuan berpikir kritis siswa 

kelas IV SDN Kepandean 3 pada materi perkembangan teknologi yang 

menggunakan metode problem solving lebih baik daripada yang 
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menggunakan metode diskusi. 

(4) Menganalisis dan mendeskripsikan apakah hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Kepandean 3 pada materi perkembangan teknologi yang menggunakan 

metode problem solving lebih baik daripada yang menggunakan metode 

diskusi. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPS baik 

yang bersifat teoritis maupun praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai 

metode pembelajaran problem solving yang dapat digunakan pada pelajaran IPS 

materi perkembangan teknologi. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis merupakan manfaat yang secara langsung dapat dirasakan 

dampaknya setelah penelitian dilakukan. Diharapkan penelitian ini memberi 

manfaat baik bagi siswa, guru, sekolah, dan peneliti. 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

Manfaat penelitian bagi siswa kelas IV SDN Kepandean 3 Kabupaten 

Tegal, sebagai berikut. 

(1) Meningkatnya kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPS. 

(2) Memudahkan siswa dalam menerima materi pelajaran IPS 

(3) Melatih siswa untuk memecahkan masalah melalui belajar kerjasama dalam 

kelompok. 



13 
 

 

(4) Meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

Manfaat penelitian bagi guru kelas IV SDN Kepandean 3 Kabupaten Tegal, 

sebagai berikut. 

(1) Menambah wawasan kepada guru di sekolah dasar mengenai pelaksanaan 

metode problem solving. 

(2) Memberi masukan kepada guru untuk menerapkan metode pembelajaran 

problem solving dalam proses belajar mengajar di kelas sebagai upaya 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian yang dirasakan oleh SDN Kepandean 3 Kabupaten 

Tegal, sebagai berikut. 

(1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah inovasi dalam pembelajaran 

sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 

(2) Meningkatkan motivasi sekolah dalam menciptakan pembelajaran IPS yang 

lebih beragam dan menyenangkan. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti juga memberikan manfaat secara 

pribadi oleh peneliti, yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti 

tentang penggunaan metode pembelajaran problem solving serta pengaruh dan 

perkembangan siswa setelah menggunakan metode pembelajaran problem solving. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bab kajian pustaka berisi tentang: (1) Landasan Teori; (2) Penelitian 

yang Relevan; (3) Kerangka Berpikir; dan (4) Hipotesis. Uraian selengkapnya 

sebagai berikut: 

 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan dasar pijakan bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian. Di dalam landasan teoritis memuat teori-teori yang dikemukakan oleh 

para ahli. Bagian ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori 

yang berhubungan dengan penelitian yaitu: (1) pembelajaran di SD; (2) hasil 

belajar siswa SD; (3) kemampuan berpikir kritis; (4) pembelajaran IPS SD; (5) 

materi IPS SD; (6) metode pembelajaran IPS SD; (7) metode problem solving; 

dan (8) penerapan metode problem solving dalam pembelajaran IPS materi 

teknologi komunikasi dan transportasi. Uraiannya sebagai berikut: 

2.1.1 Pembelajaran di SD 

Menurut Slameto (2010: 2), “belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”. Menurut Anitah, dkk (2009: 2.4), “dalam belajar akan terjadi 

proses melihat, membuat, mengamati, menyelesaikan masalah atau persoalan, 

menyimak dan latihan”. Jadi seseorang dikatakan belajar apabila terjadi 
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perubahan perilaku (kognitif, afektif, dan psikomotorik) pada dirinya akibat 

adanya latihan dan pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan. 

Berkaitan dengan pembelajaran di sekolah dasar, Anitah, dkk (2009: 2.14) 

menjelaskan bahwa dalam proses belajar, guru harus memperhatikan karakteristik 

sekolah dasar. Jadi siswa melakukan upaya dengan mengubah perilaku melalui 

pengamatan, latihan, maupun kegiatan lain yang dianggap efektif untuk 

mengubah perilaku berdasarkan karakteristik siswa. Sebagai contoh, proses 

belajar yang cocok digunakan untuk kelas tinggi yaitu proses belajar yang 

memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan dan mencari sendiri 

informasi untuk diolah menjadi konsep, prinsip, dan generalisasi. 

Kegiatan belajar yang telah dilakukan seseorang menghasilkan perubahan 

perilaku. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar berbeda antara individu satu 

dan lainnya. Perbedaan tersebut tergantung pada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Slameto (2010: 54-71) menyatakan, “faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan 

ekstern”. Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari dalam individu, seperti: 

faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor ekstern yaitu 

faktor yang berasal dari luar individu, seperti: faktor keluarga, faktor sekolah dan 

faktor lingkungan masyarakat. Belajar menjadi proses yang kompleks dengan 

banyak faktor yang mempengaruhinya, sehingga setiap faktornya harus 

diperhatikan. Jika ada faktor yang bersifat menghambat, maka akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena itu, perlu ada kerjasama yang baik antara 

pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat agar siswa dapat belajar dengan optimal. 
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Belajar sangat erat kaitannya dengan pembelajaran. Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 pasal 1 menjelaskan, 

“pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar”. Thobroni (2015: 35) menjelaskan, 

“pembelajaran merupakan usaha sengaja dan bertujuan yang berfokus pada 

kepentingan, karakteristik, dan kondisi orang lain agar peserta didik dapat belajar 

dengan efektif dan efisien”. Jadi pembelajaran merupakan serangkaian proses 

interaksi yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam mempelajari suatu ilmu 

pengetahuan. 

Menurut Anitah, dkk (2009: 2.30), “proses pembelajaran di sekolah dasar 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa”. Dijelaskan lebih lanjut oleh 

Sumantri, dkk (2007: 2.12), bahwa anak-anak pada tahap operasi konkret lebih 

bersifat kritis, di mana mereka bisa mempertimbangkan sesuatu dengan 

menggunakan pemikiran kritis sederhana. Akan tetapi cara berpikir anak-anak 

usia sekolah dasar masih terikat pada kenyataan atau kejadian pada waktu 

sekarang, artinya terikat pada hal-hal yang sedang dihadapi saja. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan harus 

disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak. Pembelajaran untuk kelas 

rendah akan berbeda dengan proses pembelajaran yang dilakukan untuk kelas 

tinggi. Pembelajaran pada kelas rendah menggunakan pembelajaran tematik, di 

mana pada pembelajaran tematik tidak ada pemisahan mata pelajaran, sehingga 

akan menumbuhkembangkan minat, bakat, kreativitas dan kemampuan 

pemecahan masalah. Sedangkan untuk pembelajaran kelas tinggi lebih banyak 

menggunakan pembelajaran yang berbasis masalah. 
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2.1.2 Hasil Belajar Siswa SD 

Rifa’i dan Anni (2012: 69), menyatakan, “hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar”. Tingkah laku manusia terdiri dari sejumlah aspek. Hasil belajar akan 

tampak pada setiap perubahan pada aspek-aspek tersebut. Aspek-aspek itu adalah 

pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan 

sosial, jasmani, etis dan sikap. Menurut Nawawi (1981) dalam Susanto (2013: 5), 

hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa yang diperoleh 

dari hasil tes dalam materi pelajaran tertentu setelah melalui kegiatan belajar.  

Siswa yang berhasil dalam belajar adalah yang telah mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran atau tujuan instruksional. Pendapat yang sama dikemukakan oleh 

Sudjana (2011: 22), bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajar berupa informasi verbal, keterampilan 

intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik, dan sikap. 

Informasi verbal adalah kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan. Keterampilan intelektual adalah 

kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang dengan menggunakan 

kemampuan mengategorisasi, kemampuan analitis-sintetis fakta-konsep, dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Strategi kognitif adalah kecakapan 

menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya dengan menggunakan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. Keterampilan motorik adalah 

kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani dan koordinasi, sehingga 

terwujud otomatisme gerak jasmani. Sikap adalah kemampuan menerima atau 

menolak subjek. 
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Menurut Benyamin Bloom dalam Rifa’i dan Anni (2012: 70-3), “hasil 

belajar mencakup tiga domain, yaitu: domain kognitif, afektif dan psikomotor”. 

Hasil belajar kognitif berkenaan dengan pengetahuan, kemampuan, dan 

kemahiran intelektual. Hasil belajar afektif berkenaan dengan perasaan, sikap, 

minat, dan nilai. Hasil belajar psikomotorik berkenaan dengan keterampilan fisik 

seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan kemampuan yang diperoleh siswa dari hasil pengalaman belajar baik 

kognitif, afektif, maupun psikomotorik.  

Menurut Sardiman (2011: 26), “hasil belajar kognitif ditandai dengan 

kemampuan berpikir, artinya tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

tanpa bahan pengetahuan, sebaliknya kemampuan berpikir akan memperkaya 

pengetahuan”. Berdasarkan Taksonomi Bloom (1956) yang direvisi oleh 

Anderson L.W. dan Krathwohl, D.R tahun 2001 aspek kognitif meliputi: (1) C1 

(mengingat); (2) C2 (memahami); (3) C3 (menerapkan); (4) C4 (menganalisis); 

(5) C5 (mengevaluasi); dan (6) C6 (mencipta). 

Sesuai karakter anak usia SD yang berada pada tahap operasional konkret, 

ranah kognitif yang diukur terbatas pada tahap C1 (Mengingat), C2 (Memahami), 

dan C3 (Menerapkan). Instrumen yang digunakan dalam mengukur ranah kognitif 

menurut Abidin (2016: 142-6) yaitu tes tertulis yang terdiri dari: pilihan ganda, 

isian atau melengkapi, dan uraian atau penugasan. 

Ranah afektif menurut Krathwohl, Bloom dan Masia (dalam Rifa’i dan 

Anni, 2012: 71) meliputi tujuan belajar yang berkenaan dengan minat, sikap dan 

nilai serta pengembangan penghargaan dan penyesuaian diri. Ranah ini mencakup 
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lima jenjang tujuan, yaitu: (1) Penerimaan (receiving); (2) Pemberian respons 

(responding); (3) Pemberian nilai atau penghargaan (valuing); (4) 

Pengorganisasian (organization); dan (5) Karakterisasi (characterization). 

Menurut Abidin (2016: 107-16), penilaian afektif berkenaan dengan penilaian 

sikap, perilaku, dan karakter. Peneliti menggunakan penilaian sikap dengan 

indikator penilaian yaitu sikap kognisi, afeksi, dan konatif. 

Instrumen yang digunakan dalam menilai sikap menurut Abidin (2016: 110) 

terdiri dari: observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. 

Pada penelitian ini, peneliti menilai sikap menggunakan penilaian diri dalam 

bentuk angket. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert dengan 

empat pilihan jawaban bentuk checklist (√). 

Menurut Hamdani (2011: 153) ranah psikomotor berorientasi pada 

keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan 

yang memerlukan koordinasi antara saraf dan otot. Elizabeth Simpson (dalam 

Rifa’i dan Anni, 2012: 73) kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik 

adalah persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan 

kompleks, penyesuaian dan kreativitas. Pada penelitian ini, peneliti 

mengembangkan dan memodifikasi penilaian psikomotor dari Kurikulum 2013, 

yaitu penilaian menulis surat pribadi dengan indikator: (1) bagian-bagian surat; 

(2) penggunaan huruf besar dan tanda baca; (3) kesesuaian teks yang ditulis 

dengan tema; dan (4) penggunaan kalimat efektif. Instrumen yang digunakan 

yaitu observasi bentuk checklist (√). 
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2.1.3 Kemampuan Berpikir Kritis 

Berpikir tidak terlepas dari aktivitas manusia, karena berpikir merupakan 

ciri yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, salah 

satunya yaitu berpikir kritis. Santrock (2011: 357) dalam Nurhayati (2014: 12) 

mengemukakan pendapatnya bahwa berpikir adalah memanipulasi atau mengelola 

dan mentransformasi informasi dalam memori. Berpikir sering dilakukan untuk 

membentuk konsep, bernalar dan berpikir secara kritis, membuat keputusan, 

berpikir kreatif, dan memecahkan masalah. Jika berpikir merupakan bagian dari 

kegiatan yang selalu dilakukan otak untuk mengorganisasi informasi guna 

mencapai suatu tujuan, maka berpikir kritis merupakan bagian dari kegiatan 

berpikir yang juga dilakukan otak. 

Menurut Ennis (1981) dalam Susanto (2013: 121), berpikir kritis adalah 

suatu berpikir dengan tujuan membuat keputusan masuk akal tentang apa yang 

diyakini atau dilakukan. Berpikir kritis merupakan kemampuan menggunakan 

logika. Logika merupakan cara berpikir untuk mendapatkan pengetahuan yang 

disertai pengkajian kebenaran berdasarkan pola penalaran tertentu. Definisi lain 

yang di kemukakan oleh Faiz (2012: 3) bahwa kemampuan berpikir kritis adalah 

merupakan kemampuan yang sangat penting untuk kehidupan, pekerjaan dan 

berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan. Keuntungan yang didapatkan 

sewaktu kita berpikir kritis adalah kita bisa menilai bobot ketepatan atau 

kebenaran suatu pernyataan dan tidak mudah menelan setiap informasi tanpa 

memikirkan terlebih dahulu apa yang disampaikan. 

Berdasarkan beberapa pendapat dari beberapa ahli di atas, di simpulkan 

bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan untuk memahami suatu 
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permasalahan dan mencari solusi pemecahan masalahnya, serta selalu berpikiran 

terbuka terhadap hal-hal baru untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahan 

yang dihadapi. 

Kemampuan berpikir kritis siswa dalam suatu proses pembelajaran dapat 

dikembangkan dengan memperkaya pengalaman yang bermakna melalui 

persoalan pemecahan masalah. Pengalaman atau pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh keterampilan-keterampilan 

dalam pemecahan masalah, sehingga kemampuan berpikirnya dapat 

dikembangkan. Betapa pentingnya pengalaman ini agar peserta didik mempunyai 

struktur konsep yang dapat berguna dalam menganalisis serta mengevaluasi suatu 

permasalahan. 

Susanto (2013: 127) menjelaskan bahwa,“pembelajaran IPS dapat dijadikan 

sarana yang tepat dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa”. Hal ini 

dikarenakan mata pelajaran IPS menyajikan banyak konsep dan masalah yang ada 

di lingkungan siswa, sehingga dapat menumbuhkan cara berpikir kritis siswa. 

Susanto (2013: 126) juga menjelaskan bahwa “keterampilan berpikir kritis perlu 

dikembangkan dalam diri siswa karena melalui keterampilan berpikir kritis, siswa 

dapat lebih mudah memahami konsep, peka akan masalah yang terjadi sehingga 

dapat memahami dan menyelesaikan masalah dan mampu mengaplikasikan 

konsep dalam situasi yang berbeda”. 

Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

menuntut siswa untuk memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan 

berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis dapat dilatih melalui pembelajaran IPS 
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SD. Pembelajaran IPS mengenalkan siswa dengan lingkungannya beserta 

permasalahannya, sehingga dapat menumbuhkan cara berpikir kritis. 

Berpikir kritis memiliki beberapa ciri-ciri atau kriteria dalam penilaiannya. 

Untuk mengetahui apakah seseorang tersebut telah berpikir secara kritis ataupun 

belum, sebenarnya hal tersebut sangatlah sulit untuk diketahui karena berpikir 

kritis merupakan fenomena yang abstrak. Namun demikian, Faiz (2012: 4-5) telah 

menyusun ciri-ciri orang yang berpikir kritis dalam hal pengetahuan, kemampuan, 

sikap, dan kebiasaan adalah sebagai berikut: 

(1) menggunakan fakta-fakta secara tepat dan jujur; (2) 

mengorganisasi pikiran dan mengungkapkannya dengan jelas, logis 

atau masuk akal; (3) membedakan antara kesimpulan yang 

didasarkan pada logika yang valid dengan logika yang tidak valid; 

(4) mengidentifikasi kecukupan data; (5) menyangkal suatu 

argumen yang tidak relevan dan menyampaikan argumen yang 

relevan; (6) mempertanyakan suatu pandangan dan 

mempertanyakan implikasi dari suatu pandangan; (7) menyadari 

bahwa fakta dan pemahaman seseorang selalu terbatas; (8) 

mengenali kemungkinan keliru dari suatu pendapat dan 

kemungkinan bias dalam pendapat. 

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Lau (2011: 2) dalam Abidin (2016: 167), 

bahwa seseorang dikatakan berpikir kritis ketika mampu melakukan hal berikut: 

(1) memahami hubungan logis antara ide-ide; (2) merumuskan ide 

secara ringkas dan tepat; (3) mengidentifikasi, membangun, dan 

mengevaluasi argumen; (4) mengevaluasi pro dan kontra atas 

sebuah keputusan; (5) mengevaluasi bukti dan hipotesis; (6) 

mendeteksi inkonsistensi dan kesalahan umum dalam penalaran; 

(7) menganalisis masalah secara sistematis; (8) mengidentifikasi 

relevansi dan pentingnya ide; (9) menilai keyakinan dan nilai-nilai 

yang dipegang seseorang; (10) mengevaluasi kemampuan berpikir 

seseorang. 

 

Selanjutnya terdapat beberapa indikator kemampuan berpikir kritis yang 

hampir sama dengan pendapat tersebut yang dirumuskan oleh Faiz, (2012: 3-4) 

dalam aktivitas-aktivitas kritis yang dibagi menjadi lima kelompok kemampuan 
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berpikir yaitu: (1) mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan; (2) mampu 

mengungkap fakta yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah; (3) 

mampu memilih argumen yang logis, relevan dan akurat; (4) mampu mendeteksi 

bias berdasarkan sudut pandang yang berbeda; dan (5) mampu menentukan akibat 

dari suatu pertanyaan yang diambil sebagai suatau keputusan. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Arief (2004) dalam Susanto (2013: 129), 

bahwa untuk mengajarkan siswa agar mampu berpikir kritis ditempuh melalui 

beberapa tahapan, antara lain: (1) keterampilan menganalisis; (2) keterampilan 

menyintesis; (3) keterampilan mengenal dan memecahkan masalah; (4) 

keterampilan menyimpulkan; dan (5) keterampilan mengevaluasi atau menilai. 

Lebih lanjut, Abidin (2016: 197-200) menjelaskan bahwa pendekatan yang 

digunakan dalam menilai berpikir kritis adalah penilaian interpretatif. Penilaian 

interpretatif dikembangkan menjadi tiga variasi, yakni: (1) menggunakan 

skenario, pengalaman nyata, dan tugas autentik; (2) menggunakan bahan-bahan 

visual; (3) penggunaan kutipan. 

Berdasarkan uraian indikator-indikator berpikir kritis tersebut, maka 

indikator yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini berdasarkan 

teori Faiz (2012: 4). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi 

bentuk checklist (√). Di mana peneliti mengamati aktivitas kritis siswa 

berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis. Indikator penilaian yang akan 

digunakan yaitu: (1) mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan; (2) mampu 

mengungkapkan fakta untuk menyelesaikan permasalahan; (3) mampu memilih 

pendapat yang sesuai dengan kenyataan; (4) mampu memberikan pendapat dari 
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sudut pandang yang berbeda; dan (5) mampu menyelesaikan masalah yang timbul 

dari suatu pernyataan. 

2.1.4 Pembelajaran IPS SD 

Menurut Susanto (2013: 143) Pendidikan IPS di sekolah dasar merupakan 

bidang studi yang mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan 

interaksinya dalam masyarakat. Pendapat lain dikemukakan oleh Soewarso, dkk 

(2009: 20), bahwa “IPS mengajarkan siswa dalam berbagai hal, antara lain: fakta, 

konsep, generalisasi dan selanjutnya prinsip penjelasan dan teori dalam bidang 

sosial”. Dengan demikian, peranan IPS sangat penting untuk mendidik siswa 

mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor agar dapat mengambil 

bagian secara aktif dalam kehidupannya kelak sebagai warga negara yang baik.  

Susanto (2013: 152) menjelaskan bahwa pelajaran IPS di SD harus 

memperhatikan kebutuhan anak yang berusia antara 6-12 tahun. Anak dalam 

kelompok 7-11 tahun menurut Piaget (1963) berada dalam perkembangan 

kemampuan intelektual/kognitifnya pada tingkatan konkret operasional. Di mana 

pada tahap ini siswa sudah mulai memahami sesuatu yang abstrak dengan bantuan 

sesuatu yang konkret. Hal ini sesuai dengan pelajaran IPS di sekolah dasar yang 

menyajikan materi-materi berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di 

masyarakat. Pendapat Susanto sejalan dengan Soewarso dan Tri (2010: 46), yang 

menyatakan bahwa usia siswa SD yang berkisar 7-12 tahun tergolong ke dalam 

tingkat operasional konkret. Di mana siswa yang mengikuti pembelajaran IPS 

telah mencapai tingkatan operasi konkret. 

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD/MI 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang 
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Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa mata 

pelajaran IPS bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut:  

(1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar 

untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; 

(3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial 

dan kemanusiaan; (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, 

bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di 

tingkat lokal, nasional dan global. 

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Soewarso dan Tri (2010: 7), yang 

menyatakan bahwa tujuan pengajaran IPS diikuti dengan tujuan pendidikan yang 

meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan kognitif dalam 

pembelajaran IPS yakni siswa diharapkan tidak hanya menghafal materi saja, 

namun mendorong daya nalar siswa yang kreatif. Jadi yang dikehendaki bukan 

hanya pengetahuan yang bersifat hafalan, melainkan pemahaman. 

Tujuan afektif dalam pembelajaran IPS yaitu setelah siswa dapat memahami 

pengetahuannya, diharapkan dapat mendorong tindakan siswa berdasarkan nalar. 

Artinya, diharapkan nilai dan sikap siswa diterapkan dalam masyarakat, seperti 

menghargai martabat manusia dan sensitif terhadap perasaan orang lain. 

Kemudian tujuan keterampilan dalam pembelajaran IPS yaitu siswa dapat 

mengembangkan keterampilan-keterampilan IPS untuk memperoleh pengetahuan, 

nilai, serta sikap. Keterampilan dalam pengajaran IPS yang dimaksud meliputi: 

keterampilan berpikir, keterampilan akademik, keterampilan ilmiah dan 

keterampilan sosial. 

Demikian pula tujuan dan ruang lingkup pembelajaran IPS berdasarkan 

KTSP yang dijelaskan oleh Susanto, (2013: 149), yaitu:  
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(1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar 

untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; 

(3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial 

dan kemanusiaan; (4) memiliki kemampuan komunikasi, bekerja 

sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di 

tingkat lokal, nasional, dan global. 

 

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS adalah suatu 

pembelajaran yang dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar 

yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara dalam kehidupan 

sehari-hari. Selain itu juga mengembangkan kemampuan berpikir dan bekerja 

sama siswa yang berorientasi pada tingkah laku sehingga siswa dapat lebih peka 

dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung 

jawab. 

2.1.5 Materi IPS SD 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di SD yang 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan 

dengan isu global. Memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. 

Melalui mata pelajaran IPS, anak diarahkan untuk dapat menjadi warga negara 

Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Menurut Preston dan Herman 

(1981) dalam Soewarso dan Tri (2010: 8) materi IPS di SD cenderung memusat. 

Kelas I membahas tentang keluarga dan lingkungan sekitar RT dan RW dan akan 

terus meluas hingga kelas VI membahas tentang tanah air, Indonesia, yang 

disajikan secara tuntas. Lebih lanjut materi IPS SD di paparkan dalam 

Permendiknas RI No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk 

Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, yaitu: 
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(1) memahami identitas diri dan keluarga, serta mewujudkan sikap 

saling menghormati dalam kemajemukan keluarga; (2) 

mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan 

lingkungan tetangga, serta kerja sama di antara keduanya; 

(3)memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku 

bangsa di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi; (4) mengenal 

sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi; (5) menghargai berbagai 

peninggalan dan tokoh sejarah nasional, keragaman suku bangsa 

serta kegiatan ekonomi di Indonesia; (6) menghargai peranan tokoh 

pejuang dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia; (7) memahami perkembangan wilayah Indonesia, 

keadaan sosial negara di Asia Tenggara serta benua-benua; (8) 

mengenal gejala (peristiwa) alam yang terjadi di Indonesia dan 

negara tetangga, serta dapat melakukan tindakan dalam 

menghadapi bencana alam; (9) memahami peranan Indonesia di era 

global. 

 

Materi pelajaran IPS kelas IV SD menurut Soewarso dan Tri (2010: 9) 

membahas tentang tanah air, seperti provinsi-provinsi, tokoh-tokoh proklamasi, 

dan pemerintahan daerah. Namun pada KTSP, materi IPS kelas IV membahas 

tentang sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. Salah satu materi yang akan digunakan 

pada penelitian ini yaitu materi perkembangan teknologi komunikasi dan 

transportasi. 

Materi teknologi komunikasi dan transportasi merupakan salah satu materi 

dalam pembelajaran IPS kelas IV SD. Materi mencakup jenis-jenis teknologi 

komunikasi dan transportasi, kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis 

teknologi komunikasi dan transportasi, cara menggunakan teknologi komunikasi 

dan transportasi, kemudian cara mengatasi permasalahan tentang teknologi 

komunikasi dan transportasi.  
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2.1.6 Metode pembelajaran IPS SD 

Hamdani (2011: 80) menjelaskan, metode pembelajaran adalah cara yang 

digunakan guru untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa yang berlangsung 

dalam menciptakan proses belajar mengajar. Metode pembelajaran adalah cara 

yang digunakan guru untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa 

dalam belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Joni (1992/1993) dalam 

Anitah, dkk (2009: 1.24) mengemukakan bahwa metode adalah berbagai cara 

kerja yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu. Berbagai macam metode yang 

dapat digunakan guru antara lain: ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi, 

pemberian tugas, kerja kelompok, demonstrasi (modelling), eksperimen, 

pemecahan masalah, inkuiri, dan sebagainya. 

Dalam memilih atau menetapkan metode yang akan digunakan pada proses 

pembelajaran, hendaknya memperhatikan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhinya, sebagaimana dikemukakan oleh Subiyanto (1990: 71) dalam 

Susanto (2013: 154), yaitu: pertama, pemilihan metode disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Kedua, 

pemilihan metode disesuaikan dengan materi pembelajaran karena metode 

pengajaran untuk mata pelajaran yang satu berbeda dengan mata pelajaran yang 

lainnya. Ketiga, pemilihan metode disesuaikan dengan kemampuan siswa 

berdasarkan tingkat perkembangan siswa. 

Lebih lanjut, Susanto (2013: 157) menjelaskan, “metode pembelajaran IPS 

berpijak pada aktivitas yang memungkinkan siswa aktif mencari, menggali, dan 

menemukan konsep serta prinsip-prinsip IPS secara holistis dan autentik”. Guru 
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perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam memilih metode pembelajaran IPS di 

SD, sebagai berikut:  

(1) berpusat pada peserta didik agar kompetensi yang diharapkan 

dapat tercapai; (2) pembelajaran terpadu agar kompetensi yang 

dirumuskan dalam kompetensi dasar dan standar kompetensi 

tercapai secara utuh; (3) pembelajaran dilakukan dengan sudut 

pandang adanya keunikan individual setiap siswa; (4) pembelajaran 

dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai KKM; (5) 

pembelajaran dihadapkan pada situasi pemecahan masalah, 

sehingga siswa menjadi pembelajar yang kritis, kreatif, dan mampu 

memecahkan masalah yang dihadapi. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan dalam memilih metode 

pembelajaran IPS di SD perlu memperhatikan beberapa hal, yakni tujuan 

pembelajaran, mata pelajaran dan karakteristik siswa. Menurut Wahab (2017: 88), 

metode-metode mengajar yang cocok dengan karakteristik IPS, antara lain: (1) 

metode ceramah; (2) metode inkuiri, menemukan sendiri, dan pemecahan 

masalah; (3) metode diskusi; (4) metode tanya jawab; dan (5) metode simulasi. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode problem solving (pemecahan 

masalah) dalam kelas eksperimen, dan menggunakan metode diskusi dalam kelas 

kontrol. 

Metode diskusi menurut Anitah, dkk (2009: 5.18) adalah “cara mengajar 

yang dalam pembahasan dan penyajian materi melalui suatu problema atau 

pernyataan yang harus diselesaikan berdasarkan pendapat atau keputusan 

bersama”. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Wahab (2017: 100) yang 

menyatakan bahwa, “diskusi merupakan cara mengajar yang digunakan untuk 

berbagi dan saling bertukar informasi tentang sebuah topik atau masalah untuk 

mencari sebuah permasalahan”. Menurut Hamdani (2011: 159), “metode diskusi 

merupakan interaksi antarsiswa atau interaksi siswa dengan guru untuk 
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menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau memperdebatkan topik atau 

permasalahan tertentu”. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

diskusi merupakan cara yang digunakan guru dalam memecahkan masalah dengan 

interaksi antar siswa maupun interaksi siswa dengan guru. Perbedaan metode 

diskusi dengan metode problem solving yaitu metode diskusi hanya 

mendiskusikan sebuah permasalahan tanpa menggunakan tahap pemecahan 

masalah (problem solving). 

2.1.7 Metode Problem Solving 

Pada dasarnya tujuan akhir pembelajaran adalah menghasilkan siswa yang 

memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi kelak di masyarakat, untuk menghasilkan siswa yang memiliki 

kompetensi yang handal dalam pemecahan masalah, maka diperlukan metode 

pembelajaran pemecahan masalah (problem solving). 

Made Wena (2009; 22) dalam Haryanti (2010: 9), menjelaskan bahwa 

“pemecahan masalah dipandang sebagai suatu proses untuk menemukan 

kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam upaya mengatasi 

situasi baru”. Jadi dengan menerapkan pembelajaran problem solving atau 

pemecahan masalah diharapkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah, 

dengan berlatih memecahkan masalah siswa akan lebih diasah kemampuannya 

untuk menerapkan teori teori yang dipelajari dalam kegiatan pembelajaran. 

Menurut Shoimin (2014: 135), “problem solving adalah suatu metode 

pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan 

pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan”. Gagne (1970) 
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dalam Priansa (2015: 186) menyatakan bahwa pembelajaran pemecahan masalah 

merupakan suatu proses di mana peserta didik menemukan perpaduan 

rumus/aturan/konsep cara memecahkan masalah yang sudah dipelajari 

sebelumnya, kemudian menerapkannya dalam situasi dan kondisi baru. Menurut 

Hamdani (2011: 84), metode pemecahan masalah (problem solving) merupakan 

metode yang melatih siswa menghadapi berbagai masalah untuk dipecahkan. 

Menurut Majid (2014: 212), “problem solving (metode pemecahan masalah) 

bukan hanya sekedar metode mengajar tetapi juga merupakan suatu metode 

berpikir”. Hal ini sejalan dengan Sudjimat (1996) dalam Priansa (2015: 186) yang 

menyatakan bahwa “pemecahan masalah pada hakikatnya adalah belajar berpikir 

(learning to think) atau belajar bernalar (learning to reason), yaitu berpikir atau 

bernalar mengaplikasikan berbagai pengetahuan yang diperoleh sebelumnya 

untuk memecahkan berbagai masalah baru yang belum pernah dijumpai 

sebelumnya”. 

Metode pembelajaran problem solving diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis siswa karena kemampuan memecahkan masalah 

(problem solving) merupakan bekal bagi siswa untuk menjalani proses kehidupan, 

di mana dalam hidup terdapat berbagai masalah yang dihadapi, dan hendaknya 

dimaknai secara positif. Hal ini sesuai dengan pendapat Anitah, dkk (2009: 5.31), 

yang menjelaskan bahwa pemecahan masalah merupakan metode yang banyak 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 

Hanlie Murray, Alwyn Olivier, dan Piet Human (dalam Huda 2013: 273) 

menjelaskan bahwa pembelajaran penyelesaian masalah (problem solving) 

merupakan salah satu dasar teoretis dari berbagai strategi pembelajaran yang 
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menjadikan masalah (problem) sebagai isu utamanya. Menurut mereka, 

pembelajaran muncul ketika siswa bergumul dengan masalah-masalah yang tidak 

ada metode untuk menyelesaikannya. Guru seharusnya tidak terlalu ikut campur 

ketika siswa sedang menyelesaikan masalah. Melainkan, mendorong siswa untuk 

membandingkan metode-metode satu sama lain, mendiskusikan masalah tersebut, 

dan seterusnya. 

Adanya permasalahan (problem) yang diberikan akan mengajak siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran, memahami isi pembelajaran, menantang kemampuan 

berpikir siswa untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, menemukan solusi 

yang tepat (solving) atas permasalahan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

metode problem solving adalah suatu metode atau cara penyajian pelajaran 

dengan cara siswa dihadapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan atau 

diselesaikan, baik secara individual maupun kelompok untuk menemukan 

jawaban berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang dimiliki. 

Salah satu keterampilan yang dimiliki yaitu keterampilan berpikir kritis. 

Karakteristik metode pemecahan masalah (problem solving) menurut Anitah, dkk 

(2009: 5.31), akan sesuai jika digunakan pada siswa sekolah dasar di kelas tinggi. 

Metode ini menggunakan pendekatan induktif di mana siswa belajar dimulai dari 

hal-hal yang khusus sampai pada konsep umum. 

Metode problem solving memiliki beberapa kelebihan, dijelaskan oleh 

Anitah, dkk (2009: 5.32), bahwa kelebihan metode problem solving antara lain: 

(1) mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah; (2) mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis; (3) mempelajari bahan pelajaran dalam kehidupan 

sehari-hari yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat; 



33 
 

 
 

(4) dapat mengembangkan kemampuan sosial siswa apabila dilaksanakan secara 

kelompok; dan (5) mengoptimalkan kemampuan siswa. 

Beberapa manfaat pembelajaran pemecahan masalah menurut Priansa 

(2015: 188), sebagai berikut: 

(1) mengembangkan sikap keterampilan peserta didik dalam 

memecahkan permasalahan, serta dalam mengambil keputusan 

secara objektif dan mandiri; (2) mengembangkan kemampuan 

berpikir para peserta didik, anggapan yang menyatakan bahwa 

kemampuan berpikir akan lahir bila pengetahuan semakin 

bertambah; (3) melalui inkuiri atau pemecahan masalah maka 

kemampuan berpikir tersebut mampu di proses dalam situasi atau 

keadaan yang benar-benar dihayati, diminati peserta didik serta 

dalam berbagai macam ragam alternatif; (4) membina 

pengembangan sikap perasaan (ingin tahu lebih jauh) dan cara 

berpikir objektif-mandiri, kritis-analitis baik secara individual 

maupun kelompok. 

 

Pentingnya pemanfaatan metode pemecahan masalah juga telah dijelaskan 

oleh Susanto (2014: 73) yaitu manfaat metode pemecahan masalah dalam 

pembelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah siswa dituntut untuk bekerja keras 

untuk mengembangkan segala kemampuan berpikirnya dan memanfaatkan 

sumber-sumber yang ada di sekelilingnya, dengan demikian hasil belajar siswa 

sesuai dengan harapan. Lebih lanjut, menurut Hamdani (2011: 86), keuntungan 

metode pemecahan masalah, sebagai berikut: (1) melatih siswa untuk menghadapi 

masalah yang terjadi secara spontan; (2) siswa menjadi aktif dan berinisiatif serta 

bertanggung jawab; dan (3) pendidikan di sekolah relevan dengan kehidupan 

sehari-hari. 

Jadi dari berbagai keuntungan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat 

disimpulkan bahwa metode problem solving merupakan metode yang sangat tepat 

digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Karena di 
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dalam metode ini, siswa dilatih untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan 

siswa dapat memecahkan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kelak 

dengan kemampuan berpikir kritisnya. 

Selain kelebihan, terdapat pula kelemahan dalam metode problem solving. 

Menurut Anitah, dkk (2009: 5.32) kekurangan metode problem solving antara 

lain: (1) membutuhkan waktu yang relatif lama; (2) bahan pelajaran tidak bersifat 

logis dan sistematis; dan (3) memerlukan bimbingan guru. Kemudian menurut 

Hamdani (2011: 86), bahwa kelemahan metode pemecahan masalah antara lain: 

(1) memerlukan waktu yang lama; (2) siswa yang pasif dan malas akan tertinggal; 

(3) sangat sulit dalam mengorganisasikan bahan pelajaran. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Shoimin (2014: 138), kekurangan metode problem solving, 

yaitu: (1) memerlukan waktu yang relatif lama; (2) terdapat pokok bahasan yang 

sulit untuk menerapkan metode ini; (3) terdapat kesulitan yang mungkin dihadapi, 

dll. 

Berdasarkan pemaparan metode problem solving di atas, maka dapat 

disimpulkan  bahwa metode yang tepat digunakan dalam mengajar materi 

teknologi komunikasi dan transportasi adalah metode problem solving. Hal ini 

dikarenakan metode problem solving dapat menumbuhkan kemampuan berpikir 

kritis siswa dalam memecahkan masalah dan memudahkan siswa dalam 

memahami dan menguasai mengenai materi tersebut, sehingga hasil belajar dapat 

tercapai dengan optimal. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam memecahkan masalah menurut 

Anitah, dkk (2009: 5.31-32), sebagai berikut: 
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(1) merumuskan dan membatasi masalah; (2) merumuskan dugaan 

dan pertanyaan atas jawaban dari permasalahan dalam bentuk 

pertanyaan maupun pernyataan; (3) mengumpulkan data atau 

mengelola data dari buku, dokumen, atau informasi langsung dari 

narasumbernya untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan; 

(4) membuktikan atau menjawab pertanyaan dengan cara 

menganalisis data yang telah diperoleh; (5) merumuskan 

kesimpulan. 

 

Pendapat yang sama, dikemukakan oleh Abidin (2016: 185), bahwa 

pemecahan masalah terdapat 7 tahap, yakni: tahap menemukan, mengenali, 

menganalisis masalah, menentukan, menimbang, dan menetapkan solusi. Di mana 

pada tahap menemukan, mengenali, dan menganalisis masalah merupakan tahap 

awal dalam menghasilkan gambaran masalah secara jelas dan terperinci. 

Kemudian pada tahap menentukan, menimbang, dan menetapkan solusi 

merupakan tahap proses yang digunakan dalam mengambil solusi yang tepat 

untuk memecahkan masalah. 

Prosedur menggunakan metode pembelajaran problem solving menurut 

Hamdani (2011: 85), yaitu sebagai berikut: 

a. Persiapan 

1) Bahan-bahan yang akan dibahas terlebih dahulu dipersiapkan oleh guru. 

2) Guru menyiapkan bahan-bahan pembantu dalam memecahkan masalah. 

3) Persoalan yang disajikan hendaknya jelas dapat merangsang siswa untuk 

berpikir. 

4) Persoalan harus bersifat praktis dan sesuai dengan kemampuan siswa. 

b. Pelaksanaan 

1) Guru menjelaskan secara umum tentang masalah yang dipecahkan. 

2) Guru meminta kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang tugas 

yang akan dilaksanakan. 
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3) Siswa dapat bekerja secara individual atau berkelompok. 

4) Siswa dapat menemukan pemecahannya dan mungkin pula tidak. 

5) Kalau pemecahannya tidak ditemukan siswa, hal tersebut didiskusikan. 

6) Pemecahan masalah dapat dilaksanakan dengan pikiran. 

7) Data diusahakan mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk analisis 

sehingga dijadikan fakta. 

8) Membuat kesimpulan 

2.1.8 Penerapan Metode Problem Solving Pembelajaran IPS Materi 

Teknologi Komunikasi dan Transportasi 

Metode problem solving merupakan salah satu metode pembelajaran yang 

berorientasi pada pemecahan masalah, keterampilan berpikir, dan keterampilan 

mengatasi masalah. Metode ini menekankan pada keterlibatan siswa secara aktif 

dalam proses mendapatkan informasi dan mengonstruksi pengetahuannya sendiri. 

Melalui langkah-langkah metode problem solving, siswa diberi kesempatan untuk 

menginvestigasi permasalahan yang diajukan guru secara mandiri. Hal ini sangat 

cocok apabila digunakan untuk membangun kemampuan berpikir kritis dalam 

memecahkan masalah siswa terutama pada materi teknologi komunikasi dan 

transportasi. 

Langkah-langkah perancangan dan penerapan metode problem solving 

dalam pembelajaran IPS materi teknologi komunikasi dan transportasi adalah 

sebagai berikut: 

2.1.8.1 Tahap Persiapan 

Sebelum pelaksanaan pembelajaran metode problem solving, guru 

mempersiapkan hal-hal sebagai berikut: 
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1) Mempelajari materi teknologi dengan cara melihat silabus pembelajaran. 

2) Mengembangkan silabus pembelajaran. 

3) Merancang tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa. 

4) Merancang mengorganisasi sumber daya dan rencana logistik. Dalam hal ini, 

guru mempersiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam metode Problem 

solving, meliputi: pembagian kelompok siswa secara heterogen, pembuatan 

nama kelompok, dan membuat permasalahan yang akan dipecahkan oleh 

siswa. 

5) Merancang teknik dan prosedur penilaian kemampuan berpikir kritis 

6) Merancang teknik prosedur penilaian hasil belajar kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

7) Merancang langkah-langkah pembelajaran dengan metode problem solving. 

8) Menyiapkan RPP dengan metode problem solving. 

2.1.8.2 Tahap Pelaksanaan Pembelajaran 

Dalam tahap pelaksanaan pembelajaran materi teknologi komunikasi dan 

transportasi dengan metode problem solving, guru melakukan kegiatan awal, inti, 

dan akhir. 

1) Kegiatan Awal, meliputi: mengondisikan semua siswa untuk berdoa menurut 

agama dan kepercayaan masing-masing; melakukan presensi terhadap siswa; 

menyiapkan alat dan bahan pelajaran; memberikan apersepsi, dengan cara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring siswa pada materi yang 

akan dibahas; menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Kegiatan Inti, meliputi: Eksplorasi, yaitu penjelasan materi teknologi oleh 

guru secara klasikal dengan didukung oleh media benda nyata yang relevan 
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dengan materi; Elaborasi, yaitu pembagian kelompok, guru mulai 

menerapkan metode problem solving, yakni (1) siswa merumuskan 

permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi 

dan transportasi dengan melakukan tanya jawab, kemudian pemberian tugas 

kelompok/LKS berupa permasalahan yang telah dirumuskan, (2) siswa 

merumuskan hipotesis, (3) siswa mengumpulkan data dengan mencari 

penyebab adanya permasalahan, (4) menguji hipotesis dengan cara 

menganalisis hipotesis yang didasari oleh data yang telah diperoleh, dan (5) 

merumuskan kesimpulan. Kemudian mempresentasikan hasil diskusinya; 

Konfirmasi, yaitu pemberian penghargaan kepada kelompok dengan nilai 

tertinggi, serta memberikan motivasi kepada siswa untuk terus belajar agar 

mampu mengerjakan soal. 

3) Kegiatan Akhir, meliputi: menyimpulkan pelajaran secara bersama-sama; 

melakukan evaluasi dengan cara memberikan soal; menutup pelajaran. 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang mengkaji tentang metode problem solving telah banyak 

dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan 

bahwa metode problem solving merupakan metode pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Berikut 

penelitian-penelitian yang mengkaji metode problem solving: 

1. Tolga Gok and Silay I from Science and Matemathics Education 

Departement, University of Dokuz Eylul, Izmir, Turkey. A research about 

“The Effects of Problem Solving Strategies on Students’ Achievement, 

Attitude, and Motivation”, as follows: 
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The aim of this study was to examine the effects of teaching of 

the problem solving strategies on the students’ physics 

achievement,  strategy  level,  attitude,  and  achievement  

motivation. Experimental  procedures  were  conducted  on  

the tenth  grade  students  in  Turkey. The  averages  of  the 

experimental  group’s  achievement,  motivation,  strategy 

level, and attitude were found to be higher than control 

group’s. It was concluded that problem solving strategies was 

more effective in cooperative learning than conventional 

teaching. 

 

Tolga Gok dan Silay I dari Universitas Dokuz Eylul, Ismir, Turki dengan 

judul “Keefektifan Strategi Problem Solving terhadap Prestasi, Sikap, dan 

Motivasi”. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas X di Turki. Hasil 

penelitian menunjukkan rata-rata prestasi, sikap, dan motivasi kelompok 

eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Jadi, disimpulkan bahwa 

strategi pemecahan masalah lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional. 

Perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak dalam variabel, objek, dan materi 

pembelajaran. Penelitian ini menggunakan variabel problem solving, prestasi 

belajar, sikap, dan motivasi untuk kelas X mata pelajaran fisika. 

2. Ruhisan M. Yasin, dkk from faculty of education, University Kebangsaan 

Malaysia, Selanglor, Malaysia. A research about “Effects of Problem Solving 

Strategies in the Teaching and Learning of Engineering Drawing Subject”, 

as follows: 

The objective of this paper is to discuss the effects of teaching 

problem-solving strategies in the Engineering Drawing (ED) 

subject on student achievement, students’ knowledge of 

problem-solving and students’ problem-solving skills. Research 

results showed that there were significant differences in terms of 

student achievement and student knowledge of problem-solving: 

the mean score of the experimental group was higher compared 

to that of the control group. This proves that the implementation 
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of problem-solving strategies in teaching and learning 

successfully increases student achievement and students’ 

knowledge of problem-solving besides positively affecting 

students’ problem-solving skills. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ruhisan M. Yasin, dkk dari Fakultas 

Pendidikan Universitas Kebangsaan Malaysia dengan judul “Keefektifan 

Strategi Problem Solving dalam Pengajaran dan Pembelajaran Teknik 

Menggambar Subjek”. Penelitian ini membahas dampak pengajaran strategi 

pemecahan masalah dalam Teknik Menggambar (ED) subjek terhadap 

prestasi belajar siswa, pengetahuan pemecahan masalah dan kemampuan 

memecahkan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan 

yang signifikan dalam hal prestasi siswa dan pengetahuan pemecahan 

masalah, yaitu nilai rata-rata kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelompok kontrol. Hal ini membuktikan bahwa penerapan strategi 

pemecahan masalah dalam proses belajar mengajar berhasil meningkatkan 

prestasi siswa dan pengetahuan dari pemecahan masalah dan positif 

mempengaruhi siswa siswa kemampuan memecahkan masalah. 

Perbedaan dari penelitian ini terletak dari variabel dan mata pelajaran. 

Penelitian ini menggunakan variabel problem solving untuk meningkatkan 

prestasi belajar dan kemampuan memecahkan masalah pada mata pelajaran 

matematika.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hestiningsih dan Sugiharsono pada tahun 

2015, berjudul: “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik 

Pembelajaran IPS melalui Metode Problem Solving Berbantuan Media 

Informasi”. Hasil penelitian dengan analisis statistik deskriptif persentase, 

menunjukkan terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis yang 
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ditunjukkan dengan peningkatan skor rata-rata pada pra siklus = 63,58 

(kurang kritis), siklus I = 73,30 (cukup kritis), dan siklus II = 80,40 (kritis). 

Persentase jumlah peserta didik yang memiliki skor individual dengan kriteria 

kritis juga mengalami peningkatan, yaitu pada pra siklus = 16,67%, siklus I = 

58,33%, dan siklus II = 91,67%. Peningkatan kemampuan berpikir kritis 

tersebut diikuti dengan peningkatan nilai hasil belajar kognitif, yaitu pada pra 

siklus = 68, pada siklus I = 76, dan pada siklus II = 83. Persentase ketuntasan 

hasil belajar individu juga mengalami peningkatan, yaitu pada pra siklus = 

25%, siklus I = 50%, dan siklus II = 83%, yang berarti telah mencapai target 

ketuntasan belajar klasikal. 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak dalam variabel dan objek 

penelitiannya. Penelitian ini menggunakan variabel problem solving dan hasil 

belajar saja untuk siswa kelas VIII SMP. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Sulasih pada tahun 2010, berjudul: 

“Efektivitas Metode Pemecahan Masalah (Problem Solving) untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Materi Masalah Sosial IPS Kelas IV 

SDN 1 Ratna Daya Kecamatan Raman Utara Lampung Timur 2010”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I 

74,35 meningkat pada siklus II menjadi 86,96 atau meningkat 12,61. 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak dalam variabelnya. Penelitian ini 

menggunakan variabel problem solving dan hasil belajar. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Qurratu Aini pada tahun 2013, berjudul: 

“Penerapan Metode Problem Solving dengan Media Video untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas IV dalam 
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Pembelajaran IPS Pokok Bahasan Masalah-Masalah Sosial Di SDN 

Mangliwetan 1 Bondowoso”. Berdasarkan hasil analisis dari persentase 

kemampuan berpikir kritis siswa secara klasikal diperoleh hasil bahwa pada 

siklus I diketahui persentase kemampuan berpikir kritis siswa secara klasikal 

mencapai 69, 31%. Sedangkan pada siklus II mencapai 75,27%. Berdasarkan 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa kelas 

IV SDN Mangliwetan 1 mengalami peningkatan dari tahap prasiklus ke siklus 

I sebesar 8,00% dan siklus I ke siklus II sebesar 5,96%. 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak dalam variabelnya. Penelitian ini 

menggunakan variabel problem solving dengan media video dan kemampuan 

berpikir kritis. 

6. Penelitian yang dilakukan Haryanti pada tahun 2010, berjudul: “Penerapan 

Model Pembelajaran Problem Solving sebagai Upaya untuk Meningkatkan 

Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa Kelas VII Mata Pelajaran IPS Terpadu 

SMP Negeri 2 Jatiyoso Tahun Ajaran 2009/2010”. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 

keaktifan dan prestasi belajar IPS melalui penerapan model pembelajaran 

problem solving. Hal tersebut terbukti dari beberapa indikator sebagai 

berikut: (1) keaktifan siswa menunjukkan peningkatan dari 71% menjadi 74% 

( siklus I), pada siklus II 85%. (2) Selama proses pembelajaran berlangsung 

siswa menunjukkan keaktifan mereka sebanyak 30 siswa pada siklus I 

sedangkan pada siklus II sebanyak 35 siswa, (3) Dalam ketelitian dan 

ketepatan menyelesaikan soal pada siklus I terdapat 28 siswa , pada siklus II 
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terdapat 32 siswa. (4) adanya peningkatan pencapaian hasil belajar siswa dari 

70% atau 28 siswa menjadi 80% atau 32 siswa. 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak dalam variabel dan objek 

penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel problem solving, keaktifan 

dan hasil belajar untuk siswa kelas VII SMP. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Tia Ristiasari, dkk pada tahun 2012, berjudul: 

“Model Pembelajaran Problem Solving dengan Mind Mapping terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa”. Hasil penelitian diperoleh peningkatan 

tes kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen sebesar 0,40 (sedang) 

sedangkan untuk kelas kontrol sebesar 0,23 (rendah). Hasil uji t test 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen berbeda 

secara signifikan dengan kelas kontrol. 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak dalam variabel, objek penelitian 

dan materi pelajaran. Penelitian ini menggunakan variabel problem solving 

dengan mind mapping, serta kemampuan berpikir kritis. Pada mata pelajaran 

biologi untuk siswa kelas VII SMP. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Kokom Komariah pada tahun 2011, berjudul: 

“Penerapan Metode Pembelajaran Problem Solving Model Polya untuk 

Meningkatkan Kemampuan Memecahkan Masalah bagi Siswa Kelas IX J di 

SMPN 3 Cimahi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran 

problem solving model Polya dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah matematika. Hal ini di tunjukan dengan adanya 

peningkatan rata-rata nilai hasil belajar siswa seperti berikut ini. Rata- rata 

hasil belajar siswa pada siklus I meningkat sebesar 3,7 yaitu dari 52,4 
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menjadi 56,1. Sedangkan pada siklus II meningkat sebesar 8,9 yaitu dari 56,1 

menjadi 65. 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak dalam variabel, objek penelitian 

dan mata pelajarannya. Penelitian ini menggunakan variabel metode problem 

solving model polya dan kemampuan pemecahan masalah pada pelajaran 

matematika untuk siswa kelas IX SMP. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Raras Gistha Rosardi dan Darmiyati Zuchdi 

pada tahun 2014, berjudul: “Keefektifan Pembelajaran IPS dengan Strategi 

Pemecahan Masalah untuk Meningkatkan Karakter Kemandirian dan 

Kepedulian Siswa”. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. 1) Strategi 

pembelajaran Pemecahan Masalah dan strategi pembelajaran Konvensional 

menunjukkan perbedaan hasil belajar kognitif, kemandirian dan kepedulian 

secara bersama-sama. 2) Strategi pembelajaran Pemecahan Masalah dan 

strategi pembelajaran Konvensional menunjukkan perbedaan terhadap hasil 

belajar kognitif. 3) Strategi pembelajaran Pemecahan Masalah dan strategi 

pembelajaran Konvensional menunjukkan perbedaan terhadap nilai 

kemandirian. 4) Strategi pembelajaran Pemecahan Masalah dan strategi 

pembelajaran Konvensional menunjukkan perbedaan terhadap nilai 

kepedulian. 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak dalam variabel dan objek 

penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel problem solving, 

kemandirian dan kepedulian siswa kelas VII SMP 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Sangkani Dewi Puspitasari pada tahun 2016, 

berjudul: “Penggunaan Metode Problem Solving untuk Meningkatkan 
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Berpikir Tingkat Tinggi Mapel IPS Kelas IV SD Karanggondang”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran IPS menggunakan metode 

problem solving dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi 

siswa kelas IV SD Karanggondang. Hal ini dapat dilihat baik dari proses 

pelaksanaan maupun hasil tes yang diberikan berikut presentase peningkatan 

pada prasiklus (40%), siklus I (60%) dan siklus II (77,15%) dengan 

peningkatan tersebut maka penelitian dihentikan karena telah mencapai 

indikator keberhasilan 75%. 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu hanya terletak dalam variabelnya. 

Penelitian ini menggunakan variabel metode problem solving dan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Berdasarkan pembahasan tentang penelitian yang relevan, terdapat persamaan 

dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang 

sudah ada. Persamaannya yaitu menggunakan metode problem solving dalam 

proses pembelajaran. Perbedaannya yaitu pada mata pelajaran, variabel penelitian 

dan objek penelitian. Pada penelitian ini, mata pelajaran yang diterapkan yaitu 

IPS, dengan variabel kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar, kemudian objek 

penelitiannya yaitu siswa kelas IV SD. 

Penelitian yang relevan dijadikan landasan bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian eksperimen. Peneliti ingin mengetahui keefektifan metode problem 

solving terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar materi 

perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi pada siswa kelas IV SD 

Negeri Kepandean 3 Kabupaten Tegal.  
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2.3 Kerangka Berpikir 

IPS merupakan mata pelajaran yang mempelajari tentang konsep-konsep 

sosial dan ilmu kemasyarakatan. IPS tidak hanya sekedar membekali siswa 

dengan berbagai informasi yang bersifat hafalan saja, akan tetapi pendidikan IPS 

harus mampu mengembangkan keterampilan berpikir, agar siswa mampu 

mengkaji berbagai kenyataan sosial beserta permasalahannya. Untuk itu, dalam 

proses pembelajaran diperlukan metode yang tepat untuk menunjang keberhasilan 

proses pembelajaran. 

Metode yang paling banyak digunakan guru adalah metode konvensional 

diskusi yang hanya melibatkan beberapa siswa saja yang aktif sehingga belum 

bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis secara optimal. Untuk itu, dalam 

proses pembelajaran memerlukan metode yang dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, yaitu metode problem solving. 

Metode problem solving pada pembelajaran IPS, dapat membantu siswa 

dalam kegiatan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dunia nyata. 

Siswa diberi kesempatan untuk lebih membangun pengetahuannya sendiri melalui 

kegiatan berkelompok dalam pemecahan masalah sehingga dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, dengan harapan hasil belajar 

siswa menjadi lebih baik. 

Berikut ini adalah bagan kerangka berpikir keefektifan metode problem 

solving terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar materi 

perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi siswa kelas IV SDN 

Kepandean 3 Kabupaten Tegal. 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono 2015:99). Berdasarkan 

landasan teori dan kerangka berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

Pembelajaran IPS kelas IV materi perkembangan 

teknologi komunikasi dan transportasi 

Kelas eksperimen 

menggunakan metode 

pembelajaran problem 

solving 
 

Kelas kontrol menggunakan 

metode pembelajaran diskusi 

 

Kemampuan berpikir kritis 

dan hasil belajar siswa 

dengan metode pembelajaran 

problem solving 

 

Dibandingkan 

1. Apakah ada perbedaan antara kemampuan berpikir kritis dan 

hasil belajar siswa yang menggunakan metode problem solving 

dengan yang menggunakan metode diskusi? 

2. Apakah kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa 

yang menggunakan metode problem solving lebih baik 

daripada yang menggunakan metode diskusi? 

Kemampuan berpikir kritis 

dan hasil belajar siswa 

dengan metode pembelajaran 

diskusi 
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Ho1: Tidak ada perbedaan antara kemampuan berpikir kritis yang menggunakan 

metode problem solving dengan yang menggunakan metode diskusi pada 

materi perkembangan teknologi siswa kelas IV SDN Kepandean 3 

Kabupaten Tegal (µ1 = µ2). 

Ha1: Ada perbedaan antara kemampuan berpikir kritis yang menggunakan 

metode problem solving dengan yang menggunakan metode diskusi pada 

materi perkembangan teknologi siswa kelas IV SDN Kepandean 3 (µ1≠ µ2). 

Ho2: Tidak ada perbedaan antara hasil belajar yang menggunakan metode 

problem solving dengan yang menggunakan metode diskusi pada materi 

perkembangan teknologi siswa kelas IV SDN Kepandean 3  (µ1 = µ2). 

Ha2: Ada perbedaan antara hasil belajar yang menggunakan metode problem 

solving dengan yang menggunakan metode diskusi pada materi 

perkembangan teknologi siswa kelas IV SDN Kepandean 3 (µ1 ≠ µ2). 

Ho3: Kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV SDN Kepandean 3 pada materi 

perkembangan teknologi yang menggunakan metode problem solving tidak 

lebih baik daripada yang menggunakan metode diskusi (µ1 ≤ µ2). 

Ha3: Kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV SDN Kepandean 3 pada materi 

perkembangan teknologi yang menggunakan metode problem solving lebih 

baik daripada yang menggunakan metode diskusi (µ1 > µ2). 

Ho4: Hasil belajar siswa kelas IV SDN Kepandean 3 pada materi perkembangan 

teknologi yang menggunakan metode problem solving tidak lebih baik 

daripada yang menggunakan metode diskusi (µ1 ≤ µ2). 

Ha4: Hasil belajar siswa kelas IV SDN Kepandean 3 pada materi perkembangan 

teknologi yang menggunakan metode problem solving lebih baik daripada 

yang menggunakan metode diskusi (µ1 > µ2).  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Bagian penutup memuat tentang simpulan dan saran. Simpulan merupakan 

jawaban dari hipotesis berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan. Saran dalam penelitian ini bagi guru, siswa, sekolah, dan peneliti 

lanjutan.  

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian eksperimen yang berjudul 

“Keefektifan Metode Problem Solving terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan 

Hasil Belajar Materi Perkembangan Teknologi Siswa Kelas IV SDN Kepandean 3 

Kabupaten Tegal”, dapat dikemukakan simpulan penelitian sebagai berikut: 

(1) Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV yang menggunakan metode 

problem solving dan yang menggunakan metode diskusi. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis di kelas eksperimen 

sebesar 79,61, sedangkan di kelas kontrol sebesar 71,13. Hasil tersebut 

menunjukkan adanya perbedaan kemampuan berpikir kritis di kelas kontrol 

dan eksperimen. Hasil penghitungan dengan menggunakan rumus 

independent samples t test melalui program SPSS versi 21 yang 

menunjukkan metode problem solving berpengaruh terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa. Pengaruh metode problem solving terhadap 
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kemampuan berpikir kritis ditandai dengan nilai thitung > ttabel (3,740 > 1,998) 

dan nilai signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa 

Artinya, terdapat perbedaan antara kemampuan berpikir kritis yang 

menggunakan metode problem solving dengan yang menggunakan metode 

diskusi pada materi perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi 

siswa kelas IV SDN Kepandean 3 Kabupaten Tegal. 

(2) Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara 

hasil belajar IPS siswa kelas IV yang menggunakan metode problem solving 

dan yang menggunakan metode diskusi. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

rata-rata tes akhir di kelas eksperimen sebesar 78,90, sedangkan di kelas 

kontrol sebesar 62,38. Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan hasil 

belajar di kelas kontrol dan eksperimen. Data hasil penghitungan dengan 

menggunakan rumus independent samples t test melalui program SPSS versi 

21 yang menunjukkan metode problem solving berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Pengaruh metode problem solving terhadap hasil belajar 

ditandai dengan nilai thitung > ttabel (3,656 > 1,998) dan nilai signifikansi < 

0,05 (0,001 < 0,05). Artinya, terdapat perbedaan antara hasil belajar yang 

menggunakan metode problem solving dengan yang menggunakan metode 

diskusi pada materi perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi 

siswa kelas IV SDN Kepandean 3 Kabupaten Tegal. 

(3) Kemampuan berpikir kritis pada materi perkembangan teknologi 

komunikasi dan transportasi siswa kelas IV SDN Kepandean 3 Kabupaten 

Tegal yang menggunakan metode problem solving lebih baik daripada yang 

menggunakan metode diskusi. Hal ini dibuktikan dengan data hasil 
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penghitungan menggunakan rumus one sample t test melalui program SPSS 

versi 21 yang menunjukkan nilai thitung > ttabel (5,724 > 2,037) dan nilai 

signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05). Artinya, metode problem solving efektif 

terhadap kemampuan berpikir kritis materi perkembangan teknologi 

komunikasi dan transportasi. 

(4) Hasil belajar IPS materi perkembangan teknologi komunikasi dan 

transportasi pada siswa kelas IV yang menggunakan metode problem 

solving lebih baik daripada yang menggunakan metode diskusi. Hal tersebut 

dibuktikan dengan penghitungan secara empiris dan statistik. Secara empiris 

tingkat keefektifan metode problem solving 16,16. Artinya, secara empiris 

menunjukkan metode problem solving efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar. Selanjutya penghitungan secara statistik menggunakan rumus one 

sample t test melalui program SPSS versi 21 yang menunjukkan nilai thitung 

> ttabel (6,009 > 2,037) dan nilai signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05). Artinya, 

metode problem solving efektif terhadap hasil belajar materi perkembangan 

teknologi komunikasi dan transportasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode problem 

solving efektif terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar materi 

perkembangan teknologi siswa kelas IV SDN Kepandean 3 Kabupaten Tegal. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, metode problem solving 

terbukti efektif terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa kelas 

IV SDN Kepandean 3 Kabupaten Tegal  pada pembelajaran IPS materi 
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perkembangan teknologi. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran bagi guru, 

siswa, sekolah, dan peneliti selanjutnya. 

(1) Bagi Guru 

Guru dapat menerapkan metode problem solving dalam pembelajaran. Hal 

ini didasarkan pada hasil penelitian, dimana metode problem solving efektif 

terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Sebelum menerapkan 

metode problem solving  hendaknya guru memahami langkah-langkah metode 

problem solving. Guru juga perlu merencanakan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, sehingga pembelajaran akan optimal. Untuk mengoptimalkan 

penerapan metode problem solving pada mata pelajaran IPS, hendaknya guru: (1) 

Guru harus menjelaskan tata cara pelaksanaan pembelajaran metode problem 

solving dengan rinci dan jelas, sehingga siswa mengetahui apa yang mereka 

perlukan untuk dikerjakan dalam proses berikutnya; (2) Membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan saat berdiskusi, sehingga siswa dapat memecahkan masalah 

dengan cepat dan tepat; (3) Memberikan penguatan bagi siswa, baik kelompok 

yang terbaik maupun bukan kelompok terbaik; serta (4) Mengondisikan siswa 

supaya tidak menimbulkan kegaduhan dalam berdiskusi, sehingga suasana kelas 

tetap kondusif . Dengan demikian, pembelajaran menggunakan metode problem 

solving dapat berjalan dengan lancar, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai 

secara optimal. 

(2) Bagi Siswa 

Agar pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode problem 

solving dapat berjalan dengan lancar, siswa disarankan: (1) Menggali pengetahuan 
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dan kemampuan yang dimilikinya semaksimal mungkin; (2) Memerhatikan 

dengan sungguh-sungguh penjelasan dari guru, baik mengenai materi pelajaran, 

maupun langkah-langkah metode problem solving; (3) Melaksanakan aturan 

pelaksanaan metode problem solving sesuai dengan langkah-langkah yang 

dijelaskan guru; (4) Mampu bekerjasama dengan baik dalam kelompoknya, 

karena kerjasama dalam kelompok merupakan hal yang penting dalam 

pembelajaran kooperatif; serta (5) Dapat menghargai pendapat dari anggota 

kelompoknya, karena setiap anggota kelompok memiliki pendapat yang berbeda-

beda; serta (6) Lebih percaya diri dalam menjawab pertanyaan, menyangga 

pernyataan, dan berani bertanya ketika terdapat materi yang tidak dipahami. 

 

(3) Bagi Sekolah 

Hasil penelitian menunjukkan penerapan metode prolem solving lebih 

efektif terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa daripada 

metode diskusi dalam pembelajaran IPS materi perkembangan teknologi di SDN 

Kepandean 3 Kabupaten Tegal.  Oleh karena itu, kepada pihak sekolah 

disarankan: (1) Pihak sekolah sebaiknya dapat mendukung pelaksanaan metode 

problem solving dalam pembelajaran tidak hanya pada mata pelajaran IPS, tetapi 

juga pada mata pelajaran yang lain; (2) Memberi sosialisasi kepada guru kelas, 

khususnya kelas tinggi mengenai keefektifan metode problem solving; (3) 

Meningkatkan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan guru dalam 

kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, seminar, atau lokakarya pendidikan yang 

bermanfaat untuk meningkatkan kualitas guru; (4) Memberikan fasilitas dan 
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kelengkapan yang mendukung pelaksanaan metode ini, baik bagi guru maupun 

siswa. Fasilitas dan kelengkapan yang dimaksud antara lain media, sumber belajar 

yang memadai, dan buku-buku relevan yang dapat digunakan guru untuk 

mengoptimalkan pembelajaran dengan menggunakan metode problem solving. 

(4) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kendala 

dalam menerapkan metode problem solving. Salah satunya yaitu, pada 

pelaksanaan metode problem solving siswa mengalami kebingungan saat diminta 

untuk merumuskan masalah. Hal ini dikarenakan siswa kurang peka terhadap 

masalah yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, guru menjelaskan secara 

perlahan dan memberi contoh permasalahan yang terjadi untuk merangsang siswa 

dalam merumuskan masalah. 

Kendala selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran melebihi batas waktu 

yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan siswa memerlukan waktu berpikir yang 

lama dalam memecahkan masalah, mulai dari merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, menguji hipotesis, hingga menyimpulkan permasalahan. 

Oleh karena itu, guru perlu merancang alokasi waktu dengan memerhatikan 

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam pembelajaran. 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis 

disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembelajaran metode problem 

solving dengan memerhatikan kelebihan dan kelemahan-kelamahan pembelajaran 

metode problem solving. Dengan demikian diharapkan penelitian yang 

dilaksanakan akan mendapatkan hasil yang lebih baik. 

  



151 

 

 
 

Daftar Pustaka 
 
Abidin, Yunus. 2016. Revitalisasi Penilaian Pembelajaran dalam Konteks 

Pendidikan Multiliterasi Abad Ke-21. Bandung: Refika Aditama. 
 
Aini, Qurratu. 2013. Penerapan Metode Problem Solving dengan Media Video 

untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas IV dalam 
Pembelajaran IPS Pokok Bahasan Masalah-Masalah Sosial di SDN 
Mangliwetan 1 Bondowoso. Universitas Jember. Online at http://repository. 
unej.ac.id/bitstream /handle/123456789/20643/21%20(10)_1_processed. 
pdf?sequence=1. (diakses pada tanggal 3 Januari 2017) 

 
Anitah, W Sri, dkk. 2009. Strategi Pembelajaran di SD. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 
 
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta. 
 
Arikunto, Suharsimi. 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara. 
 
Astuti, Indah Dwi. 2013. Penerapan Model Problem Solving Dengan Media 

Puzzle Piramida Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Kegiatan 
Pemanfaatan SDA Pada Pembelajaran IPS Kelas IV SDN Tugurejo 01 
Semarang. Universitas Negeri Semarang. http://lib.unnes.ac.id/17664/1 
/1401910021.pdf. (diakes pada tanggal 15 Desember 2016) 

 
Faiz, Fahruddin. 2012. Thingking Skill Pengantar Menuju Berpikir Kritis. 

Yogyakarta: SUKA-Press. 
 
Gok, T dan Silay I. 2010. The Effects of Problem Solving Strategies on Students’ 

Achievement, Attitude and Motivation. Lat. Am. J. Phys. Educ. Vol. 4 No. 1, 
Jan. 2010. Available at http://www.lajpe.org/jan10/02_Tolga_Gok.pdf. 
(diakses pada tanggal 20 Maret 2017) 

 
Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Pustaka Setia. 
 
Haryanti. 2010. Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving sebagai Upaya 

untuk Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa Kelas VII Mata 
Pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 2 Jatiyoso Tahun Ajaran 2009/2010. 
Skripsi. Universitas Sebelas Maret. http://eprints.uns.ac.id/4998/1/17092011 
2201011321.pdf. (diakses pada tanggal 2 Januari 2017) 

 
Hestiningsih, Nur dan Sugiharsono. 2015. Peningkatan Kemampuan Berpikir 

Kritis Peserta Didik Pembelajaran IPS melalui Metode Problem Solving 
Berbantuan Media Informasi. Volume 2, No 1, Maret 2015. Online at 
http://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi. (diakses pada tanggal 20 Januari 
2017) 

http://lib.unnes.ac.id/17664/1%20/1401910021.pdf
http://lib.unnes.ac.id/17664/1%20/1401910021.pdf
http://www.lajpe.org/jan10/02_Tolga_Gok.pdf
http://eprints.uns.ac.id/4998/1/17092011%202201011321.pdf
http://eprints.uns.ac.id/4998/1/17092011%202201011321.pdf
http://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi


152 

 

 
 

Huda, Miftahul. 2013. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran. Yogyakarta: 
Pustaka Belajar. 

 
Komariah, Kokom. 2011. Penerapan Metode Pembelajaran Problem Solving 

Model Polya untuk Meningkatkan Kemampuan Memecahkan Masalah bagi 
Siswa Kelas IX J Di SMPN 3 Cimahi. Universitas Negeri Yogyakarta. 
Online at http://eprints.uny.ac.id/7195/1/PM-25%20-%20Kokom%20 
Komariah.pdf. (diakses pada tanggal 3 Januari 2017) 

 
Nurhayati. 2014. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam 

Pembelajaran IPS melalui Pendekatan Savi Model Pembelajaran Berbasis 
Masalah Kelas VIII SMP Negeri 3 Godean. Skripsi. Universitas Negeri 
Yogyakarta. Online at http://eprints.uny.ac.id/23884/4/4.%20BAB%20II. 
pdf. (diakses pada tanggal 20 Januari 2017) 

 
Majid, Abdul. 2014. Strategi Pembelajaran. Bandung Remaja Rosdakarya. 
 
Mikarsa, Heni Lestari, dkk. 2007. Pendidikan Anak di SD. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 
 
Musfiqon. 2012. Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: 

Prestasi Pustakaraya. 
 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2016 tentang 

Standar Proses Pendidikan dan Menengah Bab I. Online. Avaible at http:// 
luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud22-016SPDikdasmen.pdf. 
(diakses pada tanggal 3 maret 2017) 

 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor No.16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pasal 1 ayat 1. Online. 
Avaible at https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendiknas16-2007 
KompetensiGuru.pdf. (diakses pada tanggal 28 Februari 2017) 

 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Online. Avaible at 
http://www.aidsindonesia.or.id/uploads/20130729141205.Permendiknas_No
_22_Th_2006.pdf. (diakses pada tanggal 28 Februari 2017) 

 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 23 Tahun 2006 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 
Online. Avaible at https://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2012/01/ 
nomor-23-tahun-2006.pdf. (diakses pada tanggal 28 Februari 2017) 

 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 7. Online. Avaible at 
http://madrasah.kemenag.go.id/files/files/PP_17_2010%20Pengelolaan%20
Pendidikan.pdf. (diakses pada tanggal 20 januari 2017) 

http://eprints.uny.ac.id/23884/4/4.%20BAB%20II.%20pdf
http://eprints.uny.ac.id/23884/4/4.%20BAB%20II.%20pdf
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendiknas16-2007%20KompetensiGuru.pdf
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendiknas16-2007%20KompetensiGuru.pdf
http://www.aidsindonesia.or.id/uploads/20130729141205.Permendiknas_No_22_Th_2006.pdf
http://www.aidsindonesia.or.id/uploads/20130729141205.Permendiknas_No_22_Th_2006.pdf
https://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2012/01/%20nomor-23-tahun-2006.pdf
https://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2012/01/%20nomor-23-tahun-2006.pdf
http://madrasah.kemenag.go.id/files/files/PP_17_2010%20Pengelolaan%20Pendidikan.pdf
http://madrasah.kemenag.go.id/files/files/PP_17_2010%20Pengelolaan%20Pendidikan.pdf


153 

 

 
 

Priansa, Donni Juni. 2015. Manajemen Peserta Didik dan Model Pembelajaran. 
Bandung: Alfabeta. 

 
Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS. Yogyakarta: 

MediaKom. 
 
Puspitasari, Sangkani Dewi. 2016. Penggunaan Metode Problem Solving untuk 

Meningkatkan Berpikir Tingkat Tinggi Mapel IPS Kelas IV SD 
Karanggondang. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Edisi 7 Tahun ke-5 
2016. Online. Avaible at file:///D:/Downloads/1244-2438-1-SM%20(3).pdf. 
(diakses pada tanggal 4 Januari 2017) 

 
Riduwan. 2011. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti 

Pemula. Bandung: Alfabeta 
 
Rifai, Achmad dan Catharina Tri Anni. 2012. Psikologi Pendidikan. Semarang: 

Unnes Press 
 
Ristiasari, Tia, dkk. 2012. Model Pembelajaran Problem Solving dengan Mind 

Mapping terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. Unnes Journal of 
Biology Education. Online. Avaible at http://journal.unnes.ac.id/ 
sju/index.php/ujep. (diakses pada tanggal 28 Desember 2016). 

 
Rosardi, Raras Gistha dan Darmiyati Zuchdi. 2014. Keefektifan Pembelajaran IPS 

dengan Strategi Pemecahan Masalah untuk Meningkatkan Karakter 
Kemandirian dan Kepedulian Siswa. Volume 1 Nomer 2. Online at 
http://download.portalgaruda.org/. (diakses pada tanggal 20 Januari 2017) 

 
Sardiman. 2011. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Rajafrafindo 

Persada. 
 
Shoimin, Aris. 2014. 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013. 

Yogyakarta: Ar-Ruz Media. 
 
Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: 

Rineka Cipta. 
 
Soewarso dan Tri Widiarto. 2010. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Salatiga: 

Widya Sari Press Salatiga. 
 
Soewarso, dkk. 2009. Kajian Ilmu Pengetahuan Sosial. Salatiga: Widya Sari Press 

Salatiga.  
 
Sudjana, Nana. 2011. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 
 
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: 

Alfabeta. 

file:///D:/Downloads/1244-2438-1-SM%20(3).pdf
http://journal.unnes.ac.id/%20sju/index.php/ujep
http://journal.unnes.ac.id/%20sju/index.php/ujep


154 

 

 
 

Sulasih, Sri. 2010. Efektivitas Metode Pemecahan Masalah (Problem Solving) 
untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Materi Masalah Sosial IPS 
Kelas IV SDN 1 Ratna Daya Kecamatan Raman Utara Lampung Timur 
2010. Universitas Lampung. Online at http://digilib.unila.ac.id/15663 
/15/Sampul%20Aseh.pdf. (diakses pada tanggal 15 Januari 2017) 

 
Sumantri, dkk. 2007. Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: Universitas Terbuka. 
 
Susanto, Ahmad. 2013. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. 

Jakarta: Prenadamedia Group. 
 
Susanto, Ahmad. 2014. Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. 

Jakarta: Prenadamedia Group. 
 
Thobroni, M. 2015. Belajar dan Pembelajaran Teori dan Praktik. Yogyakarta: 

Ar-Ruz Media. 
 
Thoifah, I’anatut. 2015. Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif. 

Malang: Madani. 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Online. Available at http://www.dikti.go.id/files/atur/ 
UU20-2003Sisdiknas.pdf (diakses tanggal 5 Februari 2017) 

 
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Online. 

Available at http://sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UUNo142005(Guru%20& 
%20Dosen).pdf. (diakses pada tanggal 2 Februari 2017) 

 
Wahab Abdul Aziz. 2017. Metode dan Model-Model Mengajar Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS). Bandung:Alfabeta. 
 
Widoyoko, Eko Putro. 2014. Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah. 

Yogyakarta: Pustaka Belajar. 
 
Winataputra, Udin S, dkk. 2008. Materi dan Pembelajaran IPS SD. Jakarta: 

Universitas Terbuka. 
 
Yasin, Ruhizan M, dkk. 2012. Effects of Problem-solving Strategies in the 

Teaching and Learning of Engineering Drawing Subject. Vol. 8 No. 16. 
Available at https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= 
web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj12IOs53TAhUKnZQKHew
KDW0QFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ccsenet.org%2Fjournal%
2Findex.php%2Fass%2Farticle%2Fdownload%2F22685%2F14661&usg=A
FQjCNHuaJuCx9Etq2yIhLmlB9nWrIvG7w&sig2=Rs4rXbWUuIYlFNr7v
NktUw&bvm=bv.152180690,d.dGo. (diakses pada tanggal 20 Maret 2017) 

 
Yoni, Acep, dkk. 2012. Menyusun Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta: 

Familia.  

http://digilib.unila.ac.id/15663%20/15/Sampul%20Aseh.pdf
http://digilib.unila.ac.id/15663%20/15/Sampul%20Aseh.pdf
http://www.dikti.go.id/files/atur/
http://sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UUNo142005(Guru%20&%20%20Dosen).pdf
http://sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UUNo142005(Guru%20&%20%20Dosen).pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=%20web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj12IOs53TAhUKnZQKHewKDW0QFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ccsenet.org%2Fjournal%2Findex.php%2Fass%2Farticle%2Fdownload%2F22685%2F14661&usg=AFQjCNHuaJuCx9Etq2yIhLmlB9nWrIvG7w&sig2=Rs4rXbWUuIYlFNr7vNktUw&bvm=bv.152180690,d.dGo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=%20web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj12IOs53TAhUKnZQKHewKDW0QFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ccsenet.org%2Fjournal%2Findex.php%2Fass%2Farticle%2Fdownload%2F22685%2F14661&usg=AFQjCNHuaJuCx9Etq2yIhLmlB9nWrIvG7w&sig2=Rs4rXbWUuIYlFNr7vNktUw&bvm=bv.152180690,d.dGo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=%20web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj12IOs53TAhUKnZQKHewKDW0QFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ccsenet.org%2Fjournal%2Findex.php%2Fass%2Farticle%2Fdownload%2F22685%2F14661&usg=AFQjCNHuaJuCx9Etq2yIhLmlB9nWrIvG7w&sig2=Rs4rXbWUuIYlFNr7vNktUw&bvm=bv.152180690,d.dGo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=%20web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj12IOs53TAhUKnZQKHewKDW0QFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ccsenet.org%2Fjournal%2Findex.php%2Fass%2Farticle%2Fdownload%2F22685%2F14661&usg=AFQjCNHuaJuCx9Etq2yIhLmlB9nWrIvG7w&sig2=Rs4rXbWUuIYlFNr7vNktUw&bvm=bv.152180690,d.dGo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=%20web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj12IOs53TAhUKnZQKHewKDW0QFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ccsenet.org%2Fjournal%2Findex.php%2Fass%2Farticle%2Fdownload%2F22685%2F14661&usg=AFQjCNHuaJuCx9Etq2yIhLmlB9nWrIvG7w&sig2=Rs4rXbWUuIYlFNr7vNktUw&bvm=bv.152180690,d.dGo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=%20web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj12IOs53TAhUKnZQKHewKDW0QFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ccsenet.org%2Fjournal%2Findex.php%2Fass%2Farticle%2Fdownload%2F22685%2F14661&usg=AFQjCNHuaJuCx9Etq2yIhLmlB9nWrIvG7w&sig2=Rs4rXbWUuIYlFNr7vNktUw&bvm=bv.152180690,d.dGo



